Dövlət Statistika Komitəsinin 23.12.2021-ci il
tarixli, 01/2-103 nömrəli məktubuna qoşma
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
icra vəziyyətinə dair Dövlət Statistika Komitəsinin 2021-ci il üzrə hesabatı
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Dövlət qurumları tərəfindən korrupsiya risklərinin 2020-2022 “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət planı”ndan irəli
qiymətləndirilməsi və onların qarşısının alınması
gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
ilə bağlı illik tədbirlər planlarının hazırlanması,
Komitəsinin 2021-ci il üzrə tədbirlər planı”na uyğun olaraq Dövlət Statistika
həmin tədbirlər planlarının icrası barədə
Komitəsi kollegiyasının 2021-ci il 27 yanvar tarixli, 1/3 nömrəli qərarı ilə
hesabatın Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
“Korrupsiya risklərinin qiymətləndirilməsi və onların qarşısının alınması ilə bağlı
Komissiyaya təqdim edilməsi
Dövlət Statistika Komitəsinin 2021-ci il üzrə tədbirlər planı” təsdiq edilmiş və bu
barədə məlumat elektron qaydada Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edilmişdir (email:office@commissionanticorruption.gov.az). Həmçinin, müvafiq tədbirlər planının icrası barədə hesabat
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış 2020-2022 Açıq Hökumət Milli Platformasının koordinatoru Ə.Nuriyev tərəfindən
qaydaları ilə bağlı təlimlər keçirilməsi üçün bu
“Antikorrupsiya qanunvericiliyi və onun praktikada tətbiqi” və Azərbaycan
sahədə fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış qeyriRespublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin
hökumət təşkilatlarına dəstək verilməsi
Müşahidə Şurasının üzvü, “Prioritet” Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi İctimai
Birliyinin sədri Z.İbrahimov tərəfindən “Etika və dövlət qulluğu” mövzularında 2021ci ilin 13 oktyabr tarixində Dövlət Statistika Komitəsi aparatının 47 əməkdaşının
iştirakı ilə təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların
subyektləri və müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri, korrupsiyaya qarşı
mübarizəni həyata keçirən orqanlar, etik dilemmalar, onların həlli yolları, dövlət
işçilərinin əməl etməli olduqları əsas etik prinsiplər, etik davranış qaydalarına əməl
olunmasına nəzarət və digər məsələlər üzrə ətraflı məlumat verilmiş, mövzu ilə
bağlı interaktiv şəkildə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Statistik məlumat istifadəçiləri, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları Dövlət Statistika
Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində yayımlanan bütün statistik məlumatları
məhdudiyyətsiz əldə edə bilirlər və bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatları
tərəfindən hesabat dövründə Komitəyə hər hansı müraciət daxil olmamışdır.
Dövlət qurumları tərəfindən etik davranış 2020-2022 Dövlət Statistika Komitəsi aparatının və yerli statistika orqanlarının 75 əməkdaşının
məsələləri ilə bağlı aparılmış maarifləndirmə
iştirakı ilə ZOOM platforması vasitəsilə “Dövlət qulluqçularının etik davranış
işləri, etik davranış qaydalarının pozulması halları
qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı təlim
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keçirilmişdir. Bununla yanaşı, hazırlanmış təlim materiallarının digər mütəxəssislər
üçün də əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə onların elektron versiyası
Komitənin “Public” daxili şəbəkəsində yerləşdirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsində çalışan dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış
qaydaları və prinsiplərinin öyrənilməsi sahəsində işlər il ərzində davam etdirilmiş və
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, onların etik davranış qaydalarına əməl
etmələrinə nəzarət edilmişdir. Etik davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının
alınması və profilaktikası üzrə həyata keçirilən tədbirlərlə yanaşı, bu cür hallara yol
verən dövlət qulluqçularına qarşı intizam tənbeh tədbirləri tətbiq edilmiş və bu
barədə müvafiq məlumatlar Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Risk qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan statistik 2020-2022 Risk qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan statistik göstəricilərin siyahısının Dövlət
və digər zəruri məlumatların maliyyə monitorinqi
Statistika Komitəsinə təqdim olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
orqanına təqdim edilməsi və ümumiləşdirilməsi
İqtisadiyyat Nazirliyinə və Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə müraciət edilmişdir
(13.07.2020-ci il tarixli, 02/1-386 və 02/1-387 nömrəli məktublar). İqtisadiyyat
Nazirliyi cavab məktubunda qeyd edilən statistik göstəricilərin siyahısının Milli
Fəaliyyət Planının 3.2-ci yarımbəndinə uyğun olaraq risk qiymətləndirilməsi
prosesinin başlanılmasından və bu məqsədlə zəruri olan metodologiyanın müəyyən
edilməsindən sonra formalaşdırılacağını, həmin siyahının sözügedən fəaliyyət
planının Dövlət Statistika Komitəsi də daxil olmaqla 3.3-cü yarımbəndi üzrə
müəyyən olunmuş icraçılara təqdim ediləcəyini bildirmişdir (13.08.2020-ci il tarixli,
İN-X/O-8131/2020 nömrəli məktub). Maliyyə Monitorinqi Xidməti isə İqtisadiyyat
Nazirliyi tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsinə müvafiq cavabın verildiyinə istinad
etmişdir. 2021-ci ildə sözügedən siyahı Dövlət Statistika Komitəsinə rəsmi qaydada
təqdim olunmamışdır. Eyni zamanda, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin şifahi sorğusu
əsasında gizli iqtisadiyyatda yaradılmış əlavə dəyər və onun ÜDM-də payı, gizli
iqtisadiyyatın müşahidə olunduğu başlıca sektorlar, fəaliyyət sahələri və onların
ÜDM-də xüsusi çəkisinə dair məlumatlar Xidmətə təqdim edilmişdir.
Dövlət
xidmətlərinin
göstərilməsində 2020-2022 Fəaliyyətinin olmaması barədə arayışın dövlət statistika orqanlarına elektron
səmərəliliyin artırılması məqsədilə həmin
formada təqdim edilməsi imkanından fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmış statistik
xidmətlər üçün tələb olunan sənədləri elektron
vahidlər tərəfindən yararlanmaq məqsədilə arayışın skan olunmuş elektron
qaydada əldə etmək, habelə dövlət orqanlarına
versiyasının Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsinin “Rəsmi statistik
gəlmədən həmin sənədləri elektron formada
hesabatların təqdim edilməsi” informasiya sistemində yerləşdirilməsi ilə bağlı zəruri
təqdim etmək imkanlarının genişləndirilməsi
imkan yaradılmışdır. 01.12.2021-ci il tarixinə statistik vahidlər tərəfindən 2304
elektron arayış müvafiq informasiya sistemində yerləşdirilmişdir.
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Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi”,
“Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin
təqdim edilməsi”, “Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi”, “Statistik
nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” və “Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının
pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi” elektron
xidmətləri göstərilir və onlardan 4-ü interaktiv, 1-i isə informativ xarakterlidir. Ötən
illər ərzində elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Görülmüş işlərin nəticəsidir ki, Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən göstərilən xidmətlərlə bağlı “ASAN xidmət indeksi” üzrə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin apardığı qiymətləndirmənin nəticələrinə
əsasən 2021-ci il üçün “Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu
məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi” və “Statistik məlumatların verilməsi
qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi”
xidmətlərinin göstərilmə səviyyəsi ən yüksək nəticə - 5 ulduz ilə, “Rəsmi statistik
hesabatların təqdim edilməsi”, “Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi” və
“Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” xidmətlərinin göstərilmə səviyyəsi isə
yaxşı nəticə - 4 ulduz ilə qiymətləndirilmişdir.
Göstərilən elektron xidmətlər 2021-ci il ərzində daha da təkmilləşdirilmiş, “Elektron
xidmətlər” bölməsində həyata keçirilən xidmətlərin bütün istifadəçilər üçün daha
əlçatan olmasının təmin edilməsi məqsədilə Komitənin rəsmi internet səhifəsinin
“Görmə qüsurlu şəxslər üçün” hissəsində “Elektron xidmətlər” bölməsi
yaradılmışdır. “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi” xidmətində
istifadəçinin ilkin məlumatların konfidensiallıq siyasəti ilə tanış olmasını təmin
etmək məqsədilə giriş panelində “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hesabat forması üzrə “məlumatların
konfidensiallığına zəmanət verilir və onlardan yalnız ümumiləşdirilmiş şəkildə
istifadə ediləcəkdir” bildirişi yerləşdirilmişdir. “Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn
satışı” xidmətində istifadəçi tərəfindən daxil edilmiş fərdi məlumatların bir daha
dəqiqləşdirilərək təsdiq edilməsi üçün “Məlumatları göndərmək istədiyinizə
əminsinizmi?” adlı dialoq pəncərəsi, “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi”,
“Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” və “Statistik məlumatların
(göstəricilərin) verilməsi” xidmətləri üzərindən şikayət və təkliflərin göndərilməsi
üçün imkan yaradılmışdır.
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“Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi” xidmətində rəsmi statistik hesabatları
gecikdirdiyi təqdirdə informasiya sistemi tərəfindən vahid nümunə əsasında
elektron bildirişin generasiya olunaraq statistik vahidlərə avtomatik göndərilməsi
təmin edilmişdir.
Bununla yanaşı, sahibkarlıq subyektlərinə onların ölçüsünə görə aid olduqları
kateqoriyaya dair arayışların verilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması, vətəndaşməmur təmaslarının minimuma endirilməsi məqsədilə “Sahibkarlıq subyektinə
ölçüsünə görə aid olduğu kateqoriyaya dair elektron arayışın verilməsi” xidmətinin
elektron formada təşkili ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış
sənəd layihələri “Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində
olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər,
dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən göstərilən elektron
xidmətlərin qeydiyyatı qaydaları”nın 3.1 və 3.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq rəy
bildirilməsi üçün aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə təqdim
edilmişdir (22.11.2021-ci il tarixli, 01/3-2697 nömrəli məktub).
Dövlət xidmətinin göstərilməsi üçün zəruri olan 2020-2022 Məlumat bazalarının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına
sənəd və ya məlumat digər dövlət qurumunda
“Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi” vasitəsilə inteqrasiyasına dair Əmək və
mövcud olduğu halda, həmin sənədin və ya
Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Ədliyyə, Təhsil nazirlikləri və Dövlət Miqrasiya Xidməti
məlumatın vətəndaşdan tələb edilmədən
ilə imzalanmış Razılaşmalar əsasında aidiyyəti məlumatların Dövlət Statistika
Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə
Komitəsinin statistik məlumat bazasına ötürülməsi prosesi çərçivəsində zəruri
müvafiq dövlət qurumundan alınmasının təmin
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
edilməsi üçün bu prinsipin sahəvi normativ
məlumat bazaları Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına “Elektron
hüquqi aktlarda təsbit edilməsi, habelə bu
Hökumət İnformasiya Sistemi” vasitəsilə inteqrasiya olunmuş, eyni zamanda
prinsipə əsaslanan elektron xidmətlərin sayının
Ədliyyə Nazirliyi yanında yaradılmış Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət
artırılması
Reyestrinin məlumat bazasının, Təhsil Nazirliyinin, eləcə də Dövlət Miqrasiya
Xidmətinin məlumat bazalarının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat
bazasına “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi” vasitəsilə inteqrasiyasına dair
imzalanmış razılaşmalara uyğun olaraq, habelə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin yeni tələblərinə uyğun hazırlanması məqsədilə sözügedən qurumlar
tərəfindən “ASAN Bridge” sisteminə uyğun yeni veb-servislər işlənilmiş və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən onların “Production” mühiti
aktivləşdirilmişdir. Hazırda Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müvafiq veb-
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servislərin yoxlanılması və onlara Komitənin aidiyyəti şöbələrinin əlçatanlığının
təmin olunması məqsədilə zəruri texniki işlər aparılır.
Elektron
Hökumət
infrastrukturunun 2020-2022 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 17 may tarixli, 89 nömrəli
təkmilləşdirilməsi
və
Elektron
Hökumət
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət İnformasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması
İnformasiya Sisteminə qoşulan informasiya
qaydaları haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin
sistemləri və ehtiyatlarının sayının artırılması
“Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti – ASİS” informasiya sisteminin Dövlət
informasiya ehtiyatlarının reyestrinə daxil edilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət edilmiş və https://imr.dxr.az portalında Dövlət
informasiya ehtiyatlarının reyestrinə daxil edilməsi üçün bütün zəruri işlər
görülmüşdür. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən
“Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti – ASİS” informasiya sisteminin Dövlət
informasiya ehtiyatlarının reyestrinə daxil edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər
davam etdirilir.
Dövlət orqanlarında kollegial qərarların qəbulu 2020-2022 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika
prosedurlarında, dövlət komissiyaları və işçi
Şurasının üzvlərinin səlahiyyət müddəti başa çatdığından, Şuranın yeni tərkibində
qruplarda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, o
qeyri-dövlət və qeyri-hökumət sektorlarının nümayəndələrinin təmsilçiliyinin təmin
cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakının
edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
və təmsilçiliyinin genişləndirilməsi
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının, “Xəzər” Universitetinin, “Bakı-Xəbər”
qəzetinin, “Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası” İctimai
Birliyinin, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyinin nümayəndələrinin də təmsil olunduğu Şuranın yeni tərkibi
Nazirlər Kabinetinin 19.11.2021-ci il tarixli, 356 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.
Eyni zamanda, Dövlət Statistika Komitəsinin elmi-metodoloji şurası statistika
məlumatlarının keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə yeni
metodologiyaların hazırlanması, tətbiq edilməsi və statistik hesabat formalarının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində işini davam etdirmişdir.
İctimai şuraların əhəmiyyətinin artırılması, dövlət 2020-2022 Komitənin Statistika Şurasında və elmi-metodoloji şurasında müzakirəyə çıxarılan
orqanlarında yaradılmış ictimai şuraların sayının
məsələlərin əhatəsinin genişləndirilməsi və daha konseptual xarakterli, beynəlxalq
çoxaldılması,
şuralarda
müzakirə
edilən
yenilikləri və milli qanunvericilikdə edilən dəyişiklikləri özündə əks etdirən, innovativ
məsələlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi,
xarakterli məsələlərlə bağlı mütəmadi müzakirələr aparılmış və iclasların iş planları
ictimai şuraların fəaliyyəti ilə bağlı maarifləndirmə
nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun tərtib edilmişdir. 2021-ci ildə Komitənin elmivə təbliğat işlərinin gücləndirilməsi və dövlət
metodoloji şurasının 10 iclasında 45 məsələ müzakirə edilmiş və keçirilmiş iclaslar
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barədə məlumatlar Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmiş, geniş oxucu
auditoriyasına çatdırılmışdır.
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının
2021-ci il üçün iş planı”na uyğun olaraq Şuranın iyun və dekabr aylarında keçirilmiş
iclaslarında hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə hesabatlılığın tətbiqi ilə bağlı həyata
keçirilmiş tədbirlər, dövlət qurumlarının məlumat bazalarının Dövlət Statistika
Komitəsinin statistik məlumat bazasına inteqrasiyası ilə bağlı görülmüş işlər,
Çoxgöstəricili Klaster Sorğusunun (MİCS) keçirilməsinə hazırlıq və “2022-ci il üçün
Statistik işlər proqramı”nın layihəsi barədə məsələlər müzakirələr edilmişdir.
Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət - 2020-2022 Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən Platforma ilə əlaqələndirməni həyata
Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması
keçirəcək məsul şəxs müəyyən edilmiş və onun haqqında məlumat Azərbaycan
çərçivəsində mütəmadi müzakirələrin keçirilməsi
Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinə
və Platformanın fəaliyyətinin dəstəklənməsi
02.07.2020-ci il tarixli, 01/2-37 nömrəli məktubla təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda
Platformanın fəaliyyətinin təmin edilməsi prosesində müxtəlif sahələri əhatə edən
rəsmi statistik məlumatlardan istifadənin zəruriliyini nəzərə alaraq, Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən nəşr edilmiş “Azərbaycan rəqəmlərdə”, “Azərbaycanın
demoqrafik göstəriciləri”, “Azərbaycanda ticarət”, “Azərbaycanın xarici ticarəti”,
“Azərbaycanda ödənişli xidmətlər”, “Azərbaycanda nəqliyyat”, “Azərbaycanda
telekommunikasiya
və
poçt”,
“Azərbaycanda
informasiya
cəmiyyəti”,
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı”, “Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar
təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri”, “Azərbaycanın ərzaq balansları”, “Əmək
bazarı”, “Yeni iş yerləri” illik statistik məcmuələr və “Azərbaycan - faktlar və
rəqəmlər” bukleti Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyinə göndərilmişdir.
Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması
çərçivəsində tədbirlərdə iştirakla bağlı il ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə
müraciət daxil olmamışdır.
Dövlət qurumlarının rəsmi internet informasiya mütəmadi Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində yerləşdirilən statistik məlumatlar
ehtiyatlarında “Açıq məlumatlar” bölməsinin
mütəmadi olaraq aktuallaşdırılmış, həmçinin Komitənin fəaliyyətini əks etdirən
yaradılması
məlumatlar səhifədə yerləşdirilmişdir. Bununla yanaşı, “Hasilat sənayesində
şəffaflıq üzrə hesabatlılığın tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 28.07.2020-ci il tarixli, 1114 nömrəli Fərmanının icrası
olaraq “Hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə statistik göstəricilər sistemi” hazırlanmış
və göstəricilər sisteminə uyğun olaraq aidiyyəti dövlət qurumlarından, hasilat
sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrdən toplanılmış məlumatlar əsasında
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hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə daha ardıcıl və dayanıqlı hesabatlılığın tətbiqini,
bu sahədə rəsmi statistika məlumatlarının ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin etmək
məqsədilə “Hasilat Sənayesində Şəffaflıq” Portalı yaradılmışdır. 2021-ci il 19
oktyabr tarixində Dövlət Statistika Komitəsinin inzibati binasında dövlət
qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin və müəssisələrin iştirakı ilə
portalın təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

